Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku
Uchw ała nr 1
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: wyboru Przew odniczącego Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlow ych
oraz
§ 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y
Zakładów „Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu, Zw yczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka
Akc yjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Bernarda Pado. -----§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad
powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z 30 217 771
akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 217 771 głosów, prz y
braku głosów przeciw i braku głosów wstrz ymując ych się, wobec czego
zaproponowana uchwała została prz yjęta w głosowaniu tajn ym
jednomyślnie. --------------------------------------------------------------------Uchw ała nr 2
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: rezygnacji z w yboru Komisji Skrutacyjnej
Zw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------§ 1.
Zw yczajne
Walne
Zgromadzenie
Akcjonariusz y
Zakładów
„Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą z Lublińcu rez ygnuje z w yboru
Komisji Skrutac yjnej z uwagi na elektroniczn y sposób liczenia głosów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
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za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 3
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: przyjęcia porządku obrad Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Zw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --§ 1.
Uchwala się następując y porządek obrad Zw yc zajnego Walnego
Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------2.Wybór Przewodniczącego Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia.--------3.Wybór Komisji Skrutac yjnej lub rez ygnacja z Wyboru Komisji
Skrutac yjnej.-------------------------------------------------------------------- -4.Stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Zw yczajnego
Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------5.Prz yjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------- --6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotow y 2012. ------------------------------------------------------------------7.Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow y
2012. ------------------------------------------------------------------------------8.Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. za rok obrotow y 2012 wraz ze sprawozdaniem z
działalności. ----------------------------------------------------------------------9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grup y
Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za ro k
obrotow y 2012. ------------------------------------------------------------------10.Przedstawienie informacji Zarządu dot yczącej nab ycia akcji własn ych
Spółki. ----------------------------------------------------------------------------11.Przedstawienie
pisemnego
sprawozdania
Rad y
Nadzorczej z
działalności za rok obrotow y 2012. --------------------------------------------12.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rad y Nadzorczej z ocen y: ---a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow y 2012. ----b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow y 2012. ----------------c)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grup y Kapitałowej
Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotow y 2012. -----d)wniosku Zarządu w sprawie podziału z ysku za rok obrotow y 2012. -----13.Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------
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a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotow y 2012, --------------------------------------------------------b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow y
2012, --------------------------------------------------------------------c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki przejętej
„Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotow y 2012, ------------d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej
„Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotow y 2012, ------------e) podziału z ysku za rok obrotow y 2012 osiągniętego przez spółkę
przejętą „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.,-----------------------------f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grup y Kapitałowej Lentex za rok obrotow y 2012, -----------------g) podziału z ysku za rok obrotow y 2012 osiągniętego przez Zakład y
„Lentex” S.A., ---------------------------------------------------------h) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok obrotow y 2012, ---------------------i) udzielenia członkom organów spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. absolutorium z w ykonania przez nich
obowiązków za rok obrotow y 2012, ---------------------------------j) zmian y Uchwał y Nr 6 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów ,,Lentex" S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie:
upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia
podjęcia Uchwał y tj. do dnia 04 grudnia 2013 r. do 7.161.945
akcji własn ych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełd y
Papierów Wartościow ych w Warszawie S.A. po cenie nie
większej niż 5,10 zł – i nie mniejszej niż cena nominalna,
zmienionej
Uchwałą
Nr
4
Nadzw yczajnego
Walneg o
Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 05 grudnia 2011 r.
oraz Uchwałą Nr 24 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r, ---------------k) upoważnienia Zarządu Spółki do nab ycia do 12.602.620 sztuk
akcji własn ych Zakładów „Lentex” S.A. w drodze publicznego
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach
Giełd y Papierów Wartościow ych w Warszawie S.A, ---------------l) rozwiązania kapitału rezerwowego, ----------------------------------m) utworzenia kapitału rezerwowego na nab ycie akcji własn ych, ----n) warunkowego podw yższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskr ypc yjn ych
serii
B,
pozbawienia
prawa
poboru
dot ychczasow ych
akcjonariusz y oraz zmian y Statutu Spółki. -------------------------14. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. --------------------- ----
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Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 4
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zatw ierdzenia spraw ozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotow y 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlow ych oraz w związku z art. 28
ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd
sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotow y 2012, uchwala co
następuje: -------------------------------------------------------------------------§ 1.
1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu
Zakładów „Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu z
działalności
Spółki
za
rok
obrotow y
2012,
w wersji przedstawionej przez Zarząd. ---------------------------------2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow y 2012
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwał y. ------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ---Załącznik nr 1 do ww. Uchwał y został opublikowan y wraz z
raportem roczn ym jednostkow ym w dniu 21 marca 2013 roku.
Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 5
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zatw ierdzenia spraw ozdania finansow ego Zakładów
„Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotow y 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlow ych, po
rozpatrzeniu
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przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów
"Lentex" Spółka Akc yjna za rok obrotow y 2012 oraz opinii i raportu
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotow y 2012, a także sprawozdania z ocen y Rad y Nadzorczej uchwala,
co następuje: ---------------------------------------------------------------------§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie
zatwierdza
sprawozdanie
finansowe Zakładów "Lentex" Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu
za rok obrotow y 2012 zawierające: -----------------------------------------1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pas ywów zamyka się
sumą 320.907 tys. zł (słownie: trz ysta dwadzieścia milionów
dziewięćset siedem t ysięc y złot ych), -----------------------------------2) sprawozdanie z całkowit ych dochodów za rok obrotow y 2012
w ykazujące całkowite dochod y ogółem w w ysokości 12.649 tys.
zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć
t ysięc y złot ych), ----------------------------------------------------------3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własn ym za rok obrotow y 2012
w ykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 4.552 tys.
zł (słownie: czter y milion y pięćset pięćdziesiąt dwa t ysiące
złot ych), -------------------------------------------------------------------4) sprawozdanie z przepł ywów pieniężn ych za rok obrotow y 2012,
w ykazujące zwiększenie stanu środków pieniężn ych o kwotę 7.533
tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset trz ydzieści trz y t ysiące
złot ych). -------------------------------------------------------------------5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta
stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej
Uchwał y. --------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ---Załączniki
Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwał y został y
opublikowane wraz z raportem roczn ym jednostkow ym w dniu 21 marca
2013 roku. ------------------------------------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 6
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zatw ierdzenia spraw ozdania z działalności spółki przejętej
„Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art.
492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art.
231 § 2 pkt 1 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing”
Sp. z o.o. oraz po rozpatrzeniu
przedstawionego
przez
Zarząd
sprawozdania z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z
o.o. za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje: ---------------------------§ 1.
1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok
obrotow y 2012, w wersji przedstawionej przez Zarząd. --------------2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwał y. ----------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ---Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 7
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zatw ierdzenia spraw ozdania finansow ego spółki przejętej
„Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art.
492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art.
231 § 2 pkt 1 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing”
Sp. z o.o. oraz po rozpatrzeniu
przedstawionego
przez
Zarząd
sprawozdania finansowego spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.
za rok obrotow y 2012 oraz raportu biegłego rewidenta z badania w/w
sprawozdania finansowego uchwala, co następuje: --------------------------§ 1.
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Zw yczajne Walne Zgromadzenie
zatwierdza
sprawozdanie
finansowe spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok
obrotow y 2012 zawierające: ----------------------------------------------------1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pas ywów zamyka się
sumą 16.549 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset
czterdzieści dziewięć t ysięc y złot ych), ---------------------------------2) sprawozdanie z całkowit ych dochodów za rok obrotow y 2012
w ykazujące całkowite dochod y ogółem w w ysokości 932 tys. zł
(słownie: dziewięćset trz ydzieści dwa t ysiące złot ych), --------------3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własn ym za rok obrotow y 2012
w ykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 932 tys. zł
(słownie: dziewięćset trz ydzieści dwa t ysiące złot ych), --------------4) sprawozdanie z przepł ywów pieniężn ych za rok obrotow y 2012,
w ykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężn ych netto o kwotę
44 tys. zł (słownie: czterdzieści czter y t ysiące złot ych), -------------5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------Sprawozdanie finansowe i raport biegłego rewidenta stanowią
odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwał y. ----------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ---Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 8
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: podziału zysku spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z
o.o. za rok obrotowy 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt
2) Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1,
art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 231 § 2 pkt 2 KSH, w związku z
przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., po rozpatrzeniu
wniosku Zarządu dot yczącego podziału z ysku netto za rok obrotow y 2012
i opinii Rad y Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y dokonuje podziału
z ysku netto spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok
obrotow y 2012, w kwocie 806.789,81 zł (słownie: osiemset sześć t ysięc y
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siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden grosz y), w
ten sposób, iż przeznacza cał y z ysk netto na kapitał zapasow y. ------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ----Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 9
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zatw ierdzenia skonsolidow anego spraw ozdania
finansow ego Grupy Kapitałow ej Lentex za rok obrotowy 2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlow ych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez
Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grup y Kapitałowej
Lentex za rok obrotow y 2012 wraz ze sprawozdaniem z działalności
za rok obrotow y 2012, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grup y
Kapitałowej
Lentex za rok obrotow y 2012, a także sprawozdania z ocen y Rad y
Nadzorczej uchwala, co następuje: --------------------------------------------§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grup y Kapitałowej Lentex za rok obrotow y 2012
zawierające: ----------------------------------------------------------------------1) skonsolidowane sprawozdanie z s ytuacji finansowej sporządzone
na dzień 31 grudnia 2012 roku w ykazujące po stronie
akt ywów i pas yw ów sumę 622.172 tys. zł (słownie: sześćset
dwadzieścia dwa milion y sto siedemdziesiąt dwa t ysiące złot ych), -2) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2012 rok
w ykazujące całkowite dochod y ogółem w w ysokości plus 37.987
tys. zł (słownie: trz ydzieści siedem milionów dziewięćset
osiemdziesiąt siedem t ysięc y złot ych), ---------------------------------3) zestawienie zmian w skonsolidowan ym kapitale własn ym za
2012 rok w ykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę
111.212 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście
dwanaście t ysięc y złot ych ), ---------------------------------------------4) skonsolidowan y rachunek przepł yw u środków pieniężn ych za
2012 rok w ykazując y zwiększenie stanu środków pieniężn ych netto
w w ysokości 3.286 zł (słownie: trz y milion y dwieście osiemdziesiąt
sześć złot ych), --------------------------------------------------------------
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5) informację
dodatkową
obejmującą
wprowadzenie
do
sprawozdania
finansowego
oraz
dodatkowe
informacje
i
objaśnienia, ----------------------------------------------------------------6) sprawozdanie z działalności Grup y kapitałowej Lentex za rok
obrotow y 2012, jako składnik skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. --------------------------------------------------------------Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta
stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i nr 3 do niniejszej Uchwał y.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------- ---Załączniki
Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwał y został y
opublikowane wraz z raportem roczn ym jednostkow ym w dniu 21 marca
2013 roku. ------------------------------------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 10
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: podziału zysku Zakładów „Lentex” S.A. za rok obrotow y
2012.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2
pkt 2) Kodeksu spółek handlow ych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu
dot yczącego podziału z ysku netto za rok obrotow y 2012 i opinii Rad y
Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: ----------------§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y postanawia, iż
z ysk netto Spółki za rok obrotow y 2012, w kwocie 9.980.212,61 zł
(słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt t ysięc y dwieście
dwanaście złot ych sześćdziesiąt jeden grosz y), zostaje podzielon y w
następując y sposób: -------------------------------------------------------------1. na d ywidendę dla Akcjonariusz y w wysokości 0,15 zł (słownie:
piętnaście grosz y) na jedną akcję zostaje przeznaczona kwota
9.022.078,50 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa
t ysiące siedemdziesiąt osiem złot ych i pięćdziesiąt groszy); --------2. pozostała część zysku netto w kwocie 958.134,11zł (słownie:
dziewięćset pięćdziesiąt osiem t ysięcy sto trz ydzieści czter y złote i
jedenaście grosz y) zostaje przeznaczona na kapitał zapasow y. -------
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§ 2.
1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz y, na podstawie art.
348 § 3 KSH, ustala: ------------------------------------------------------a. Dzień d ywidend y na dzień 03 lipca 2013 roku. -----------------b. Termin w ypłat y d ywidend y na dzień 23 lipca 2013 roku. ------2. D ywidendą objętych jest 60.147.190 (słownie: sześćdziesiąt
milionów sto czterdzieści siedem t ysięc y sto dziewięćdziesiąt)
sztuk akcji. ----------------------------------------------------------------3. Z d ywidend y w yłączon ych jest 2.865.910 (słownie: dwa milion y
osiemset sześćdziesiąt pięć t ysięc y dziewięćset dziesięć) sztuk
akcji własn ych. ------------------------------------------------------------§ 3.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 11
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Januszow i Zajdel – Członkowi Zarządu
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważnych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 12
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Jakubow i Banaszak – Członkowi Zarządu
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 13
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Wojciechow i Hoffmann – Członkowi Zarządu
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 14
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Radosław ow i Muzioł – Członkowi Zarządu
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 15
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Michałow i Mróz – Członkowi Zarządu
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 16
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Januszow i Malarz – Przewodniczącemu Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 17
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Pani Halinie Markiew icz – Członkowi Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez nią obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie.
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Uchw ała nr 18
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Markow i Mazur – Członkowi Rad y Nadzorcze j
absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ---------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------

Uchw ała nr 19
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Paw łow i Oleszczuk – Członkowi Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 20
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Borisow i Synytsya – Członkowi Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 21
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Pani Annie Paw lak – Członkowi Rad y Nadzorczej
absolutorium z w ykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 22
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Adrianow i Moska – Członkowi Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 23
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: --------§ 1.
Udziela się Panu Tomaszow i Kw iecień – Członkowi Rad y
Nadzorczej absolutorium z w ykonania przez niego obowiązków w roku
2012. ------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. ------
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Uchw ała nr 24
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich
obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art. 492 §
1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 §
2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z
o.o., uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------§ 1.
Udziela się Panu Michałow i Mróz – Prezesowi Zarządu spółki
przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z w ykonania przez
niego obowiązków w roku 2012. -----------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 25
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich
obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art. 492 §
1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 §
2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z
o.o., uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------§ 1.
Udziela się Panu Wojciechow i Hoffmann – Członkowi Zarządu
spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z w ykonania
przez niego obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
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30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 26
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „LentexMarketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich
obow iązków w 2012r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) oraz art. 492 §
1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 §
2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z
o.o., uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------§ 1.
Udziela się Pani Aleksandrze Janickiej – Prezesowi Zarządu
spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z w ykonania
przez niego obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajn ym
nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y oddano
za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się,
wobec czego zaproponowana uchwała została prz yjęta jednomyślnie. -----Uchw ała nr 27
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: zmiany Uchw ały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów ,,Lentex" S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. w
spraw ie: upow ażnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od
dnia podjęcia Uchw ały tj. do dnia 04 grudnia 2013 r. do 7.161.945
akcji w łasnych Za kładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów
Wartościow ych w Warszaw ie S.A. po cenie nie w iększej niż 5,10 zł – i
nie mniejszej niż cena nominalna, zmienionej Uchw ałą Nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z
dnia 05 grudnia 2011 r. oraz Uchw ałą Nr 24 Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 14 czerw ca 2012 r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: --------§ 1.
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Nadaje się nowe brzmienie § 1 ust. 2 pkt. f) Uchwał y Nr 6
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów ,,Lentex" S.A. z dnia
04 grudnia 2008 r. (Uchwała Nr 6 z dnia 04 grudnia 2008r.) w
dot ychczasow ym brzmieniu: ----------------------------------------------------„2. Spółka nab ywać będzie akcje, w pełni pokr yte, według poniższ ych
zasad: -----------------------------------------------------------------------------f) upoważnienie Zarządu do nab ywania akcji własn ych obejmuje okres od
04 grudnia 2008 r. do 03. grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili
w yczerpania środków przeznaczon ych na ich nab ycie.” ---------------------poprzez nadanie § 1 ust. 2 pkt. f) Uchwał y Nr 6 z dnia 04 grudnia
2008 r. nowego następującego brzmienia: ------------------------------------„2. Spółka nab ywać będzie akcje, w pełni pokr yte, według poniższ ych
zasad: -----------------------------------------------------------------------------f) upoważnienie Zarządu do nab ywania akcji własn ych obejmuje okres od
04 grudnia 2008 r. do 24 czerwca 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili
w yczerpania środków przeznaczon ych na ich nab ycie.” ---------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 216 636
głosów, prz y braku głosów przeciw oraz prz y 1135 głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. --------------------------------------------------------------------------XXV)

Przewodnicząc y odcz ytał propoz ycję uchwał y zgłoszoną przez
akcjonariusza Pana Krz ysztofa Moskę w sprawie: upoważnienia Zarządu
Spółki do nab ycia do 12.602.620 sztuk akcji własn ych Zakładów
„Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapis ywania się na
sprzedaż akcji lub na sesjach Giełd y Papierów Wartościow ych w
Warszawie S.A.: -----------------------------------------------------------------Uchw ała nr 28
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r. w spraw ie: upow ażnienia Zarządu Spółki do
nabycia do 12.602.620 sztuk akcji w łasnych Zakładów „Lentex” S.A.
w drodze publicznego w ezw ania do zapisyw ania się na sprzedaż akcji
lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362
§ 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlow ych, uchwala, co następuje: ------------§ 1.
1.Upoważnia się Zarząd do nab yw ania akcji zw ykł ych na okaziciela
Spółki
notowan ych
na
r ynku
podstawow ym
Giełd y
Papierów
Wartościow ych w Warszawie S.A. (,,GPW”) tj. r ynku oficjaln ych
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notowań giełdow yc h („Akcje własne”) na warunkach i w tr ybie ustalon ym
w niniejszej Uchwale. -----------------------------------------------------------2. Spółka jest uprawniona do nab ycia Akcji własn ych, w pełni pokr yt ych,
według poniższ ych zasad: ------------------------------------------------------a) maks ymalna liczba Akcji własn yc h, które Spółka może nab yć w ynosi
12.602.620 (dwanaście milionów sześćset dwa t ysiące sześćset
dwadzieścia) Akcji własn ych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści
jeden grosz y) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna
nab ywan ych Akcji własn ych, wraz z wartością nominalną pozostał ych
Akcji własn ych, które nie został y przez Spółkę zb yte, nie może
przekrocz yć 20 % kapitału zakładowego Spółki, -----------------------------b) minimalna cena zapłat y za jedną Akcję własną w ynosić będzie 0,41 zł
(czterdzieści jeden grosz y), a cena maks ymalna nie może przekrocz yć
5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt grosz y) , a w prz ypadku nab ywania
Akcji własn ych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwał y, minimalna cena zapłat y za jedną Akcję
własną w ynosić będzie 7,50 zł (siedem złot ych pięćdziesiąt grosz y), a
cena maks ymalna nie może przekrocz yć 12,00 zł (dwanaście złot ych), ---c)łączna maks ymalna w ysokość zapłaty za nab ywane Akcje własne będzie
nie większa niż w ysokość kapitału rezerwowego utworzonego w t ym celu,
d)Spółce nie wolno nab ywać Akcji własn ych po cenie będącej wartością
w yższą spośród cen y ostatniego niezależnego obrotu i najw yższej
bieżącej niezależnej ofert y na r ynku regulowan ym, z zastrzeżeniem, iż
pow yższe ograniczenie nie dot ycz y nab ywania Akcji własn ych w drodze
publicznego wezwania o któr ym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej
Uchwał y, --------------------------------------------------------------------------e) Akcje własne nab ywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za
pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,-------f) upoważnienie Zarządu do nab yw ania Akcji własn yc h obejmuje okres
5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwał y tj. do dnia 24 czerwca
2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili w ykorzystania kapitału
rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własn ych, -------------g)termin rozpoczęcia i zakończenia nab ywania Akcji własn ych Zarząd
przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustaw y z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansow ych do zorganizowanego s ystemu obrotu oraz o
spółkach publiczn ych, -----------------------------------------------------------h)w yklucza się nabywanie Akcji własn ych w transakcjach pakietow ych, -i)Spółka będzie mogła nab ywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej
dziennej wielkości obrotu Akcji własn ych w miesiącu poprzedzając ym
miesiąc podania programu odkupu Akcji własn ych do publicznej
wiadomości. Po odpowiednich, zgodn ych z obowiązując ym prawem,
powiadomieniach Spółka będzie mogła nab ywać do 50 % średniej
dziennej wielkości obrotu, ------------------------------------------------------j)Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nab ywać Akcje
własne także w w yniku ogłoszenia publicznego wezwania do zapis ywania
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się na sprzedaż Akcji własn ych z zastrzeżeniem, że podmiotem
nab ywając ym Akcje własne wskazan ym w wezwaniu może b yć Spółka lub
spółka zależna „Gamrat” Spółka Akc yjna z siedzibą w Jaśle („Gamrat”).
3.Do nab ywania Akcji własn ych na warunkach określon ych w niniejszej
uchwale upoważnion y może zostać także Gamrat, na podstawie
odpowiedniej uchwał y walnego zgromadzenia Gamrat, podjętej prz y
udziale Spółki jako większościowego akcjonariusza Gamrat. --------------4.Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: ------------------------------a)po zasięgnięciu opinii Rad y Nadzorczej zakończ yć nab ywanie
Akcji własn ych przed dniem 24 czerwca 2018 roku, -------------------------b)za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrez ygnować z nab ycia Akcji
własn ych w części lub w całości, ----------------------------------------------c)w prz ypadku podjęcia dec yzji, o któr ych mowa w lit a) i lit b)
pow yżej Zarząd jest zobowiązan y do podania do publicznej wiadomości
informacji o t ych dec yzjach w sposób określon y w Ustawie z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansow ych do zorganizowanego s ystemu obrotu oraz o
spółkach publiczn ych. -----------------------------------------------------------§ 2.
1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia
wszelkich cz ynności fakt yczn ych i prawn ych, niezbędn ych do
nab ycia Akcji własn ych zgodnie z treścią niniejszej Uchwał y, w t ym
do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji
własn ych w drodze transakcji giełdowych. -----------------------------2. Zw yczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do
określenia pozostał ych zasad nab ycia Akcji własn ych, w zakresie
nieuregulowan ym w § 1 niniejszej Uchwał y. ---------------------------§ 3.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 26 664 136
głosów, przeciwko uchwale oddano 3 553 635 głosów, prz y braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. --------------------------------------------------------------------------Uchw ała nr 29
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: rozw iązania kapitału rezerw ow ego
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Zw yczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 5
Kodeksu spółek handlow ych, uchwala co następuje: ------------------------§ 1.
1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejsz ym postanawia
rozwiązać niew ykorz ystan y kapitał rezerwow y utworzon y z
przeznaczeniem na nab ycie akcji własn ych, na podstawie Uchwał y
Nr 5 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04
grudnia 2008 roku. --------------------------------------------------------2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przelana na
kapitał zapasow y Spółki. -------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 216 636
głosów, prz y braku głosów przeciw oraz prz y 1135 głosach
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. --------------------------------------------------------------------------Uchw ała nr 30
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r.
w spraw ie: utw orzenia kapitału rezerw ow ego na nabycie akcji
w łasnych
Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt
3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlow ych oraz art. 35.3.
Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------§ 1.
1. Tworz y się kapitał rezerwow y w w ysokości 126.026.200,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia sześć t ysięc y
dwieście złot ych) z przeznaczeniem na nab ycie akcji własn ych na
podstawie i w graniach upoważnienia udzielonego Zarządowi w
tr ybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlow ych, zgodnie z
Uchwałą Nr … niniejszego Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia. --2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie
kwot y 126.026.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów
dwadzieścia sześć t ysięc y dwieście złot ych) z kapitału zapasowego
Spółki zgodnie z w ymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek
handlow ych. ---------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za 26 664 136, prz y
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3 553 635 głosów przeciw oraz braku głosów wstrz ymując ych się, wobec
czego zaproponowana uchwała została prz yjęta. -----------------------------Uchw ała nr 31
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex ” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerw ca 2013 r. w spraw ie: w arunkow ego podwyższenia
kapitału zakładow ego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji
w arrantów subskrypcyjnych serii B, pozbaw ienia praw a poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 448 –
453 Kodeksu spółek handlow ych uchwala, co następuje: -------------------I. Warunkow e podwyższenie kapitału zakładow ego -----------------------§ 1.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448
Kodeksu spółek handlow ych (dalej „KSH”) postanawia uchwalić
warunkowe podw yższenie kapitału zakładowego Spółki.
§ 2.
Określa się wartość nominalną warunkowego podw yższenia
kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie w yższą niż 34.850,00 zł
(słownie: trz ydzieści czter y t ysiące osiemset pięćdziesiąt złot ych).
§ 3.
Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1
Kodeksu spółek handlow ych celem warunkowego podw yższenia kapitału
zakładowego i związanej z t ym zmian y statutu Spółki jest prz yznanie
praw do objęcia akcji serii H przez posiadacz y warrantów
subskr ypc yjn ych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie
niniejszej Uchwały. Niniejsza uchwała podejmowana jest w słuszn ym
interesie Spółki i ma służ yć realizacji wprowadzonego na moc y Uchwał y
Nr 31 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku
programu mot ywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki tj. „Regulaminu
Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakład y „Lentex” S.A.”.
Wprowadzon y program mot ywac yjn y, z uwagi na istotn y wpł yw prac y
Członków Zarządu Spółki na wartość akcji Spółki, ma na celu
zwiększenie mot ywacji oraz głębsze związanie ze Spółką Członków
Zarządu objęt ych w/w programem mot ywac yjn ym. --------------------------§ 4.
Osobami uprawnion ymi do objęcia akcji serii H są osob y, które
obejmą warrant y subskr ypc yjne serii B wyemitowane i zaoferowane przez
Spółkę na podstawie niniejszej Uchwał y. --------------------------------------
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§ 5.
Objęcie akcji serii H emitowan ych w ramach warunkowego
podw yższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż w dniu
31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------§ 6.
Warunkowe podw yższenie kapitału zakładowego następuje w
drodze emisji akcji zw ykł ych na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden grosz y) każda, w liczbie nie większej
niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć t ysięc y) o numerach od 00001 do
85000. -----------------------------------------------------------------------------§ 7.
Cena emis yjna jednej akcji serii H w ynosi 0,41 zł (słownie:
czterdzieści jeden grosz y). -----------------------------------------------------§ 8.
Akcje serii H mogą b yć obejmowane w yłącznie za wkład y
pieniężne. -------------------------------------------------------------------------§ 9.
Akcje serii H uczestnicz yć będą w d ywidendzie za dan y rok
obrotow y na następując ych warunkach: ---------------------------------------1. w prz ypadku, gd y akcje serii H zostaną w ydane w okresie od
początku roku obrotowego do dnia dywidend y, o któr ym mowa w
art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w z ysku od
pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego rok, w któr ym
doszło do ich w ydania; ---------------------------------------------------2. w prz ypadku, gd y akcje serii H zostaną w ydane w okresie po dniu
d ywidend y, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku
obrotowego – akcje uczestniczą w z ysku począwsz y od pierwszego
roku obrotowego, w któr ym został y wydane. --------------------------§ 10.
W zakresie nieobjęt ym niniejszą Uchwałą Walne Zgromadzenie
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w
związku z emisją i prz ydziałem akcji serii H, z wyjątkiem działań
pomiędz y Spółką a uprawnion ymi do objęcia akcji serii H Członkami
Zarządu Spółki, do któr ych to działań Walne Zgromadzenie upoważnia i
zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki. -----------------------------------------II. Warranty subskrypcyjne. -------------------------------------------------§ 11.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 453 §
2 Kodeksu spółek handlow ych, emituje łącznie 85.000 (słownie:
osiemdziesiąt pięć t ysięc y) warrantów subskr ypc yjn ych na okaziciela
serii B, uprawniając ych ich posiadacz y do objęcia łącznie 85.000
(słownie: osiemdziesiąt pięć t ysięc y) akcji zw ykł ych na okaziciela serii
H o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden grosz y) każda,
emitowan ych na podstawie niniejszej Uchwał y. Warranty subskr ypc yjne
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serii B będą miał y postać dokumentów, mogą b yć emitowane w odcinkach
zbiorow ych i będą papierami wartościow ymi na okaziciela. ----------------§ 12.
1. Uprawnion ymi do objęcia warrantów subskr ypc yjn ych serii B są
Uprawnieni w rozumieniu „Regulaminu Opcji na Akcje dla
Członków Zarządu Spółki Zakładów „Lentex” S.A.”, stanowiącego
załącznik do Uchwał y Nr 31 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku (dalej „Uprawnieni”). ----------2. Prz ydział Uprawnion ym warrantów subskr ypc yjn ych serii B nastąpi
na podstawie dec yzji Rad y Nadzorczej Spółki w terminie 30 dni od
dat y podjęcia niniejszej Uchwał y. --------------------------------------§ 13.
1. Każd y warrant subskr ypc yjn y serii B upoważnia do objęcia 1
(jednej) akcji zw ykłej na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden grosz y). --------------------------2. Warrant y subskrypc yjne serii B obejmowane będą przez
Uprawnion ych nieodpłatnie. ---------------------------------------------§ 14.
Wykonanie praw z warrantów subskr ypc yjn ych serii B nie może
nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku. --------------------------§ 15.
1. Warrant y subskr ypc yjne w yemitowane zostaną po rejestracji
warunkowego podw yższenia kapitału zakładowego uchwalonego na
podstawie niniejszej Uchwał y i zostaną zaoferowane Uprawnion ym
w terminie 30 dni od dat y pow yższej rejestracji warunkowego
podw yższenia kapitału zakładowego. -----------------------------------2. Oświadczenie o objęciu warrantów subskr ypc yjn ych powinno zostać
złożone przez Uprawnion ych w terminie 60 dni od daty złożenia
przez Spółkę ofert y o której mowa w ust. 1. ---------------------------§ 16.
W zakresie nieobjęt ym niniejszą Uchwałą Walne Zgromadzenie
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w
związku z emisją warrantów subskr ypc yjn ych serii B,
z w yjątkiem
działań pomiędz y Spółką a Uprawnion ymi Członkami Zarządu Spółki, do
któr ych to działań Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę
Nadzorczą Spółki. ---------------------------------------------------------------III. Pozbaw ienie praw a poboru dotychczasow ych akcjonariuszy. ------§ 17.
1. Działając na podstawie art. 433 KSH, po zapoznaniu się z pisemną
opinią Zarządu Spółki rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu
pozbawienie prawa poboru dot ychczasow ych Akcjonariusz y w
odniesieniu do warrantów subskr ypc yjn ych serii B oraz akcji nowej
emisji serii H, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwał y,
Zw yczajne Walne Zgromadzenie niniejsz ym pozbawia prawa poboru
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dot ychczasow ych Akcjonariusz y w odniesieniu do warrantów
subskr ypc yjn ych serii B oraz akcji nowej emisji serii H. ------------2. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do warrantów
subskr ypc yjn ych serii B oraz akcji nowej emisji serii H jest
uzasadnione celem emisji warrantów subskr ypc yjn ych serii B, które
uprawniają ich posiadacz y do objęcia akcji zw ykł ych na okaziciela
serii H w yemitowan ych w ramach warunkowego podw yższenia
kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej
Uchwał y, które ma służ yć realizacji wprowadzonego na moc y
Uchwał y Nr 31 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26
czerwca 2012 roku programu mot ywacyjnego dla Członków Zarządu
Spółki tj. „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków Zarządu
Spółki
Zakład y
„Lentex”
S.A.”.
Wprowadzony
program
mot ywac yjn y, z uwagi na istotn y wpł yw prac y Członków Zarządu
Spółki na wartość akcji Spółki, ma na celu zwiększenie mot ywacji
oraz głębsze związanie ze Spółką Członków Zarządu objęt ych w/ w
programem mot ywac yjn ym. ----------------------------------------------IV. Zmiana Statutu. ------------------------------------------------------------§ 18.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie, w związku z warunkow ym
podw yższeniem kapitału zakładowego dokonan ym na podstawie niniejszej
Uchwał y, postanawia dokonać następującej zmian y Statutu Spółki: -------Dodaje się Art ykuł 9b o następując ym brzmieniu: ---------------------------„Art ykuł 9b. ----------------------------------------------------------------------1. Kapitał zakładow y Spółki został warunkowo podw yż szon y o
kwotę nie większą niż 34.850,00 zł (słownie: trz ydzieści czter y
t ysiące osiemset pięćdziesiąt złot ych). ------------------------------2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w
drodze emisji nie więcej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć
t ysięc y) akcji zwykł ych na okaziciela serii H o wartości
nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden grosz y) każda.
3. Akcje serii H zostaną objęte przez posiadacz y warrantów
subskr ypc yjn ych serii B emitowan yc h na podstawie Uchwał y Nr
31 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24
czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H,
emisji warrantów subskr ypc yjn ych serii B, pozbawienia prawa
poboru dot ychczasow ych akcjonariusz y oraz zmian y Statutu
Spółki.” -----------------------------------------------------------------§ 19.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------------------------------------------§ 20.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.---------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 30 217 771 ważn ych głosów z
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30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 114 636
głosów, prz y braku głosów przeciw oraz prz y 103 135 głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. --------------------------------------------------------------------------Załącznik Nr 1 -------------------------------------------------------------------Opinia Zarządu Zakładów „Lentex” S.A. w sprawie pozbaw ienia
praw a poboru dotychczasow ych Akcjonariuszy w odniesieniu do
w arrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji now ej emisji serii H ---Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlow ych,
Zarząd Spółki Zakład y „Lentex” S.A. (dalej „Spółka”) niniejsz ym
rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie prawa pobor u
dot ychczasow ych
Akcjonariusz y
w
odniesieniu
do
warrantów
subskr ypc yjn ych serii B oraz akcji nowej emisji serii H. -------------------Warrant y subskr ypc yjne serii B emitowane są w celu prz yznania
ich posiadaczom prawa do objęcia akcji zw ykł ych na okaziciela serii H
w yemitowan ych w ramach warunkowego podw yż szenia kapitału
zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwał y Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku, które ma służ yć realizacji
wprowadzonego na moc y Uchwał y Nr 31 Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku programu mot ywac yjnego dla
Członków Zarządu Spółki tj. „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków
Zarządu Spółki Zakład y „Lentex” S.A.”. Wprowadzon y program
mot ywac yjn y, z uwagi na istotn y wpływ prac y Członków Zarządu Spółki
na wartość akcji Spółki, ma na celu zwiększenie mot yw acji oraz głębsze
związanie ze Spółką Członków Zarządu objęt ych w/w programem
mot ywac yjn ym. W ramach wprowadzonego programu mot ywac yjnego
uprawnieni Członkowie Zarządu, po spełnieniu warunków określon ych we
wskazanej pow yżej uchwale, będą uprawnieni do otrzymania premii w
postaci praw do objęcia warrantów subskr ypc yjn ych, uprawniając ych ich
posiadacz y do objęcia w zamian za posiadane warrant y akcji Spółki
w yemitowan ych w ramach warunkowego podw yż szenia kapitału
zakładowego. Z uwagi na fakt, że warunki określone we wskazanej
pow yżej uchwale
na rok 2012
został y spełnione, realizacja
wprowadzonego programu mot ywac yj nego i co za t ym idzie, warunkowe
podw yższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H i
związana z t ym emisja warrantów subskr ypc yjnych serii B z
pozbawieniem w obu prz ypadkach prawa poboru dot ychczasow ych
Akcjonariusz y, jest w pełni zasadne i służ y interesom Spółki. -------------Zgodnie z wprowadzon ym „ Regulaminem Opcji na Akcje dla
Członków
Zarządu
Spółki
Zakład y
„Lentex”
S.A.”
warrant y
subskr ypc yjne serii B będą obejmowane przez Uprawnion ych
nieodpłatnie, natomiast proponowana cena emis yjna akcji nowej emisji
serii H równa jest ich wartości nominalnej tj. 0,41 zł (czterdzieści jeden
grosz y) za jedną akcję. -----------------------------------------------------------

